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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
към покана с изх. № 14 от 04.04.2014 г. относно избор на изпълнител на 
обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична 
покана, с предмет: „Детайлно обследване за енергийна ефективност на сгради в 
експлоатация”, ДБФП № BG161PO001/5-02/2012/019, по проект „  Подкрепа за 
устойчиво развитие и растеж на град Смолян“, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие”  
 

 
 
 
 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта” . 
 
Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната утвърдена от 

възложителя методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за 
определяне на общата комплексна оценка (КО): 

1. (О1) Цена за изпълнение на поръчката -  тежест в комплексната оценка 
35%, максимум 35 точки.  

2. (О2) Срок за изпълнение на поръчката - тежест в комплексната оценка 
65%, максимум 65 точки. 
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Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  



“ Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/5-02/2012/ 019 по проект„Подкрепа за устойчиво 
развитие и растеж на град Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган.”  

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ 
 
1. Цена за изпълнение на поръчката (О1) – максимална оценка 35 точки. 

Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовата оферта на участника 
по образец съгласно приложение № 2 и се обосновава в приложените към нея 
остойностени количествени сметки и анализни цени. 
 Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на 
поръчката (О1) е 35% /тридесет пет процента/ от общата комплексна оценка (КО), 
като максималният брой точки по посочения показател е 35 /тридесет и пет/ точки. 

Оценката по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) се определя по 
формулата: 

 
О1 = О1 мин.  x  35  , където 

О1 у 
 
- О1 е оценката на цената за изпълнение на поръчката 
- О1 мин. е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката от 

участниците 
- О1 у  е предложената обща  цена за изпълнение на поръчката от съответния 

участник 
Стойността на получената оценка на цената за изпълнение на поръчката 

(О1) се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 
 
2. Срок за изпълнение на поръчката (О2) - максимална оценка 65 точки. 
Срокът за изпълнение на поръчката се оферира в Техническа оферта на 

участника по образец съгласно приложение № 1 и се обосновава в приложения към нея 
линеен график за изпълнение на строителството. 

 Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за изпълнение на 
поръчката (О2) е 65 % /шестдесет и пет процента/ от общата комплексна оценка (КО), 
като максималният брой точки по посочения показател е 65 /шестдесет и пет/ точки. 

Оценката по показателя Срок за изпълнение на поръчката (О2) се определя по 
формулата: 

 
О2 = О2 мин.  x  65 , където 

О2 у 
 
- О2 е оценката на срока за изпълнение на поръчката 
- О2 мин. е най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката от 

участниците 
- О2 у  е предложеният срок за изпълнение на поръчката от съответния участник 

Стойността на получената оценка на срока за изпълнение на поръчката (О2) 
се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 
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 3. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при 
следната формула: 
 
 КО = О1 + О2, където 
 
 
- КО е общата комплексна оценка 
- О1 е оценката на цената за изпълнение на поръчката 
- О2 е оценката на срока за изпълнение на поръчката 
 
 
 Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки. 

Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо 
място участникът, който е предложил по-ниска цена. 

При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-
висока относителна тежест и се избира офертата с най-благоприятна стойност по този 
показател. 

Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната 
оферта, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти. 

Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система. 
Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената 
методика и показатели, като най-ниска е цената на участника, предложил най-малка 
обща крайна стойност без ДДС за изпълнение на поръчката.  

 


